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( ] j j á § z e r v e z t é E c 
a szegedi Munkásszövetkezetet 
Mindenféle áru bőven van raktáron és jóval o lcsóbb, 

mtnf másulI - Látogatás az újjáéledi szövetkezeti bo l lbqn 

Három fiókot létesített már a szövetkezet Szegeden 

(Szeged, május 9.) A Tisza Lajos-
köratlon, "hatalmas áruktól isufolt ki-
rakatok felett diszieleg a »Munkásszö-
vetkezeí* cégtábla. Szeged dolgozói 
ezt az Intézményt nagyon jól ismer-
ték és igeji népszerű volt az inflációs 
világban. 

Közvetlenül a felszabadulás után 
alakult a szövetkezet, amikor a köz-
ellátás hősi munka volt. A Munkás-
szövetkézet ilyenirányú tevékenysége 
valóban hősi erőfeszítés volt. A maga 
keretein többszörösen felülemelkedve,' 
majdnem egyedül vállalta városunk 
közellálását. Hiven a szövetkezeti esz-
méhez a legjobb minőséget a legala-
csonyabb naptáron adta vevőinek. A 
szövetkezet vevői az infláció alatt 
nem arra törekedtek, hogy a stabi-
lizáció zsúfolt raktárakat találjon, ha-
nem kizárólag a város dolgozóinak 
érdekeit tartotta személőtt. Igy a 
stabilizáció első hónapjaiban, mert 
becsületesen á dolgozók 'Erdekeit vé-
delmezte, nehézségekkel' küzdölt a 
szövetkezet. Legutóbb azonban újjá 
szervezték a népsierü üzletet, a sta-
bilizáció szellemében és a dolgozók 
érdekeinek védelmében, ismét csak 
hűségesen széflgálva a szövetkezeti 
eszmét. 

Mikor a mindennapi élet krónikása 
— a hírlapíró — felkeresi a holtot, 
örömmel állapítja meg, hogy a kira-
katok zsúfoltak, az üzlet tele van 
vásárlókkal és a polcok is roskadoz-
nak az árutól. Rövid szemlélődés után 
megállapíthatjuk, hogy nemcsak a 
színházaknak, a filmeknek vannak 
meg a sztárjai, de a Munkásszövetke-
zetnek is, lia szabad igy neveznünk 
a legnépszerűbb kiszolgálóját a bolt-
nak »az Lrumit*; mindenki csak igy 
szólítja. Mosolyogva, örökké frisssen, 
kedvesen hallgat meg mindenkit. A 
legl'ürgébb kiszolgáló, akármennyién 
fis sorakoznak pulija előtt a leg-
gyorsabban szolgálja ki vevőit. Meg-
nézzük a bojtot. A füszerosztályon * az 
Emmi* kalauzéi — kiszolgálás köz-
ben még erre is jut ideje. Heteken 
keresztül nem lehetett a városban va-
jat kapni, möndja helyes kalauzunk, 
de mi mindég tudtunk adni. Az egész 
városban nincs babérlevél, ennek el-
lenére mi kiszolgálunk és csak 60 
fillér dekája. Mig a piacon a kuko-
rica literje 1.50 forint, addig mi kor-
látlan mennyiségben 1.30 forintéri 
adjuk A legszebb és legízletesebb 
akácmézet mi mérjük. Gyönyörű cit-
romok darabja 58 fillér. Minden Van, 
amit szem-száj kiván és valamennyi 
árucikk azonkívül, Ihogy a legjobb mi-
imtnőséget képviseli sokkal olcsóbb, 
mint bármelymás helyen. 

Az utunk ftovábbvisz a textilosz-
tályba. Zsúfollakpolcok, a legszebb 
vásznak;, inganyagok, szövetek, gyap-
jnáruk és női ruházati cikkek. A ci-
pőoSZtály most van bővülőfélben, de 

Belvárosi - moz i 
Telefon: 6—25. 

Szombat és vasárnap utoljára 

G R E T A G A R B Ó 

i á é t a r c u n o 
cimü világfílmje 

Előadások: 4, 0 8 árakor. 

Hétfőtől szerdáig, müsortor-
lódás miatt csak 3 n a p i g 
Budapesti megjelenés előtt! 

Í R I I L Ú D A L 
Egy rejtélyes gyilkosság története 

már js thagy a választék. 
Gazdag és 'hatalmas festékosztály. 

Szivesen járnak jfcLá a szákemberek és 
a pöilgárok is, káliszappan, lakkáru, 
butorfesték és még megszámlálhatat-
lan cikk, mind a legjobb minőségben 
ÓS. a legolcsóbb áron. 

Az újjáalakított Alunkásszövetkezct 
vezetősége tudatában van annak, 
hogy ma az újjáépítés idejében az 
idő péu2. Dolgozóinknak minden 

percé be Vi\n öszívá, ezért számításba 
vették, hoígy!5 várös távolabbj részein 
lakó munkások is hozzájusssanak a 
kitűnő és J)lcsó szövetkezeti kiszol-
gáláshoz három 'fióküzletet is állított 
fel. Újszegeden, Vedres-utca 11. szám 
ajlátt Hnvalecz (Teréz áll az üzlet 
ólén, 'ílatakmtés ambícióval teli vezeti 
a nagy népszerűségnek örvendő bol-
tot. Hiszenihem kell átjönni Szegedre, 
mindent megkapnák :a Munkásszövet-
kezetben, a másik két fióküzlet Kos-
suth Lajos-sugáruLoüiiS' 95. szám alatt 
lés a Pusztaszeri-utca 21. szám alatt 
van. Valamennyi üzlet gazdagon van 
felszerelve, a dolgozók érdekeit vé-
dik éfs1 a legtisztább szövetkezeti esz-
mét szolgálják. Valamennyi üzlethe-
lyiség az lépülő ország, az erősödő 
demokrácia egy-egy 'jelentős tartóosz-
lopa. , 

T I N G Ó H I R M ü N I K Í K 
S T E í N E R hanpzerftzemb&n 

Szeged, Kelemen utrn 7. 

zZájékoztató füzet 

Minden ujgazdának el kell olvasni 
A szegényparasztság jogait magyarázza meg 
az UFoSz jogtanácsosa — Tanulja meg a 
magyar paraszt önállóan intézni a maga ügyeit 

(Szeged, május 9.) -A múltban a 
magyar' parászt, ha írást kapott, az 
vagy adófelszólitás, idézés a csend-
őrségre. vagy katonai beháivó volt. 
Az "irásúak ez a népszerűtlen Tonnája 
utáltatta meg a íöld munkásaival az 
aktákat és annak képviselőit. Hiszen 
a háború előtt a szegényembernek 
az igazságot vagyonához mérték. Ha 
jogát kereste, pert indított, akadt 
mindig letid ismeretlen ügyvéd1, aki ad-
dig biztatta, mig fizetni tuddtt, mikor 
a szegény ember anyagilag kimerült, 
akkor közölték a szerencsétlennel, 
hogy a pert elvesztette. A régi és 
nagy pert ősi jussához1, a földhöz 
a paraszt azért nyerte meg, mert 
nem lelkiismeretlen ügyvédurakra 
bizta ügyét. Maga fogott hotezá, a 
maga módján, lépéssel, öllel mérte, 
osztotta szét a földet, de vigyázott, 
hogy a betű lelkiismeretlen képvise-
lője ne tudja a régi módon learatni 
amit a paraszt elvetett. 

Napjainkban került ki sajtó alól 
egy minden gazdálkodót érdeklő rend-
kívül fontos kis tanulmány, .olyan 
irás, amely nem közöl a parasztem-
berrel Kellemetlenségeket, a szegény-
parasztság jogait magyarázza meg 
népszerűen dr. Nemes Nagy Jó-
zsef, az UFOSz központi vezetőségé-
nek jogtanácsosa. A szegényparaszt-
ság a maga sorsát rendezte a föld-
osztással az ipari munkásság segítsé-
gével. Azonban a magyar paraszt-
nak meg kell tanulnia önállóan in-
tő züi a jjpaga ügyelt és ezt a célt 
szolgálja a füzet. 

Érdekes része a füzetnek, ahol a 
következőket mondja: 

»V'tá.s kérdésnél a magyar állam-
kincstár javára kell telekfcüny-

venft«. 

Szegedi vonatkozásban nagy jelentő-
ségű 07 a rendelkezés. Nagyon sok 
helyen hiába osztották ki a földet, 
a régi tulajdonos neirt adja át, sok 
helyen, ha az ujgaZda vetett, a, régi 

kiszántja a vetést és a maga magját 
testei a földbe. Ilyen esetekben az 
UFOSz a vitás földet telekkönyvezze 
az államkincstárra, de 

egy lalpalattnyi főidet sem hagy-
janak a mnlf rendszer szekér-

tolóinak kezén. 

Kísérelje meg a régi gazda az állam-
kincstártól visszaperelni a földet. 

Szegeden a telekkönyvezés nagyon 
sok kívánnivalót hagy maga után, 

februárra líérfék a gazdálkodók-
nak, hogy. befejezik a telekköny-
vezési. de eddig még egy holdat 

sem irfak ál. 

A reakciós megnyilatkozás fogalmái 
ez teljes mértékben kimeríti. 

A tanulságos Tüzet anyagi szem-
pontból is igen értékes. A telekköny-
vezésnél annyit számítanak a •jóem-
berek*, amennyi jólesik, a szegény 
emberek azt sem tudják, .mikor és 
mennyit fizettek már. A füzet pontos 
táblázatot közöl mennyi jár a kiosz-
tásért. Kiosztást dijak: 

l holdra 300 holdig*3.60 forint. 
1 holdra 750 holdig 2.70 forint. 
1 holdra 1500 holdig 2.50 forint. 
1 Holdra 2000 holdig 2.40 forint. 

Házhelyekre az illeték: 
20 házhelykiosztásig házhelyen-

ként 56 forint 
100 házhelvkiosztásig. házhelyen-

ként ' "33.30 forint 
250 házhelyldoíszlásig, házhelyen-

ként 2G.90 forint. 

Az adókivetés terén is rengeteg 
a panasz, szegényparasztjaink nagy 
örömmel vetülék,, ha ilyenirányú tá-
jékoztató füzelet kapnának. Felhív-
juk valamennyi UFOSz-tagot, hogy 
az ismertetett füzetet érdekeinek vé-
delmében vásárolja meg és akkor 
senki Sem tudja a jövőben jogaiban 
megrövidíteni. 

Bedő Kálmán 

RÁFF4Y étterem * kávéház 

Szombaton és vasárnap záróra 4-kor 
Kozák Irén éneku 

KERTHELYISÉG 

Barackvirágzás idején és 
az összes uj sanzonokat 

C I T Y J A Z Z 

V 
asat, 
asarut, 
argánal 
asaroljunk 

Jól olcsón 

Hid-utca. 

gi gépek/permetezőpépek, tűzhelyek, 
háztartást cikkek, kocsivasalások, stb. 

asal 
asárut 
argánál 
ásároijunlt 

Telefon: 
2-53. v 

írógépet, számológépet i f p i l p r Kelemen u. 8. 
v e s z - e l a d I l U l B U l (Royal-szálló épület) 

Zilahy hazatérőben 
Évtizeken át, ha nem. is a * 

legnagyobb, de a legnépszerűbb 
magyar iró volt. Irt az Uj Idők-
be, de irt á Nyugatba is. Itt is, 
ott is szerelték. Baloldalon megbe-
csülték, mint olyan Írástudót, aki 
a megpróbáltatások legnehezebb 
óráiban séin volt kapható árulásra, 
sőt mindenkor az. emberi és szo-
ciális igazságok harcosának bizo-
nvult Jobboldali (nem nyilas) kö-
r ö k b e n viszont hallatlan tekintélyre 
fett szert egyrészt egészen 'a dzsen-
tWséglg terjedő »árja« származá-
sával, másrészt a tipikus polgári 
szemlélet igen színesen és nivósan 
tükröző írásaival. 

Utóbbi rétegnek szemétón a fel-
szabadulás után azonban nagyot 
zuhant Zilahy, helyetfoglalván az 
első demokratikus napilap szer-
kesztőbizottságában. Később •áru-
'tásátb azzal tetézte, hogy elvál-
lalta a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság elnöki tisztségéi. Ez az 
úriemberhez nem méltó viselkedés 
nagyszámú konzervatív rajongóinak 
szivét elfordította Zilahytól, akitől, 
féltve őrzött korlátoltságukban, 
• mindent vártak, csak ezl nem*. 
Zilahy >dóbva lelt* s a jó polgári 
szaténokban ugy beszélgettek róla, 
miút a megfagyott gyermekről. 

Azután, egyik napról a másikra, 
ezektón a honfibútól árnyékolt szi-
vektón váratlanul újra kisütött Zi-
lahy napja. Néhány hónapra átrán-
dult Amerikába, amit az emiitett 
réteg nyomban »kivándorlásnak* 
minősített, Igazolva és beteljesülve 
látva saját leglázasabb vágyait. Zi-
lahy újra az ő írójuk lett, aki ön-
ként vállalta az emigrációt ebből a 
• Kommunista pokolból . Ilyeneket 
mondtak: 

— Ugyan kérem, ;nézzen csak kö-
rüli Márai nem ir, Zilahy pedig 
kivándorolt... 

És szemforgalva fűzték hozzá: 
— Bár a helyében lehetnénk. 
Közben beállt a csak szamukra 

váratlan fordulat: Zilahy hazajön, 
talán tnire ezek a sorok mégjelen-
nek, már itthon is lesz. A párisi 
Opera- hasábjain nyilatkozott is, 

kijelentvén, hogy »az iró nem cse-
rélhet anyanyelvet sem harminc, 
sem negyven, még kevósbé ötven-
hat Eves korúban*. Elmondta to-
vábbá, hogy az irói munka szerves 
része áz ország újjáépítésének s 
ebből kl akarja venni részét. »A 
feszültség — állapította meg — 
nem Amerika és a Szovjetunió, ha-
nem a szegény és gazdag ember 
közölt van, s akik ezt nem látják, 
azok még hisznek az Óperenciás 
tengereken tuli mesékben és meg-
esküsznek arra, hogy Amerikában 
minden aranyból, Mexikóban pe-
dig ezüstből van*. 

Ilyeneket mond 2ilahv és ráadá-
sul még haza is jón, ugyhogy a 
hazai reakciós körök fájdalma tel-
jes lehet. M e g i n t egy világ dőlhet 
össze beniiiik. 

Csak at tól félek, hogy ezt a Csa-
lódást is tul fogják élni. (-d.) 

Igazolványképet sürgősen 10 perc alatt Fotókópia 

(okmínymásolís) Dtapositivek készítése mozi-

hirdetők részére K O Z Ó - F O T Ó 

Mlks/áth Kálmán utca 11. Telefon: 8-88 

A k a r Ö n i ó l vacsorázni? 
Jöjjön h o z z á m vásárolni I 
Naponta f r i s s felvágottak, 
tejtermék, kenyér legjobb, 
legolcsóbban 

Ungár élelmiszercsarnokban 
Mlkszó lh K á l m á n u t ca 1 az. 

Csuhéj szatyroké* 
viszonteladóknak retlkulok l e g o l c s ó b b a n 

SZEREDAIN ÁL 
Cserzy Mihály i . 3.— Telefon 1-61. 


